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BF GE  
A rt. Nr. 7729 
კვებითი შემავსებელი სასუქი საქონლისთვის 
 

შემადგენლობა: 

რაფსის ექსტრაქტის შროტი, სოიოს ექტრაქტის შროტი, კალციუმის კარბონატი, მონოკალციუმ- 
ფოსფატი, ნატრიუმის ქლორიდი, მაგნიუმის სულფატი, მცენარეული ზეთი/ცხიმი (სოიოს ზეთი). 

ხარისხობრივი მახასიათებლები: 

44,0% ნედლი ცილა, 1,8% ნედლი ცხიმი, 8,0% უჯრედისი, 25,0% ნედლი ნაცარი, 4,9 % კალციუმი, 1,2% 
ფოსფორი, 1,3% ნატრიუმი, 1,62% მაგნიუმი, 0,24% გოგირდი. 

შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:  

კვებითი დანამატები: 85.000 i.E. ვიტამინი A ( 3a672a), 17.000 i.E. ვიტამინი D3 (E 671), 450 მგ ვიტამინი 
E / ალფა-ტოკოფეროლაცეტატი (3a700), 14 მგ ვიტამინი B1, 7 მგ ვიტამინი B2, 3 მგ ვიტამინი B6 B6 / 
პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a831), 34 μg ვიტამინი B12, 14 მგ კალციუმ-D-პანტოტენატი (3a831), 
100 მგ ნიაცინი (3a314), 1.900 მგ თუთია (E 6) როგორც თუთიის ოქსიდი, 690 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც 
მანგანუმის(II)-ოქსიდი, 170 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 18 მგ 
იოდი (E 2) როგორც გაუწყლოებული კალციუმის იოდატი, 1,7 მგ კობალტი (3b304), როგორც 
კობალტის (II) გრანულირებილი კარბონატი, 5,1 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის სელენიტი, 60 გ 
შარდოვანა (3d1). 

 

საკვების კონვენცია:  

პროდუქტი/ 
ნედლეული 

ლარ
ი/კგ 

ცწ* 225-მდე ლარ
ი/კგ 

ცწ 225-275  ცწ 275-325 ლარი/
კგ 

ცწ 325 
-დან 

ლარ
ი/კგ 

კგ/დღე კგ/დღე ლარ
ი/კგ 

კგ/დღე კგ/დღე 

SANO BF - GE 3,00 1 3,00 1,0 3,00 1,0 3,00 1,0 3,00 
სიმინდი 0,80 4,1 3,28 4,4 3,52 5,5 4.4 5,7 4,56 
თივა 0,30 1,4 0,42 1,8 0,54 1,8 0,54 2,3 0,69 
   6,70  7,06  7,94  7,85 

*ცწ = ცოცხალი წონა 
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BF GE-ს გამოყენების წესი: 

ეს მინერალური საკვები მოიხმარება სრულ საკვებში საშუალოდ 15%-ის ოდენობით, 150 კგ ცოცხალი 
წონის ზემოთ. 

ადგილობრვი ჯიშებზე საშუალო მატება შეადგენს დღიურად 1,3 კგ-ს. შესაბამისად სასუქი საქონლის 
400 კგ-მდე მისაყვანად საშუალოდ საჭიროა 190 დღე. ამ პერიოდში თითო სულზე საჭიროა: 1140 კგ 
მზა საკვები და 380 კგ თივა.     

150-225 კგ-მდე ცოცხალი წონით რეკომენდირებულია შემდეგი დღიური რაციონი:  

სიმინდი (დაღერღილი)   4 კგ 

თივა     1,5 კგ 

SANO BF-GE    1 კგ 

 

225 – 275 კგ ცოცხალი წონით: 

სიმინდი     4,5 კგ 

თივა     2,0 კგ 

SANO BF-GE    1 კგ 

 

275 – 325 კგ ცოცხალი წონით: 

სიმინდი     5,5 კგ 

თივა     2,0 კგ 

SANO BF-GE    1 კგ 

 

325 კგ-დან ცოცხალი წონით: 

სიმინდი     6,0 კგ 

თივა     2,5 კგ 

SANO BF-GE    1 კგ 

 




